
Médiathèque de Saint-Fons

Mediatheque_SaintFons

المكتبة مفتوحة للجميع والدخول مجاني

 
في المكتبتين           و                    من

الممكن 

الجلوس لقراءة الكتب واإلستماع إىل

الموسيقى ومشاهدة األفالم

إستعارة الوثائق (كتب، مجّالت وجرائد و

و

الدراسة في مكان هادئ

استخدام الكمبيوترات في جناح ملتيميديا

(إنترنت، برامج الوورد واإلكسل، دروس عبر
 اإلنترنت، ألعاب) أو
الطباعة أو التصوير

الحضور أو المشاركة في أنشطة ثقافية

 
        

          Clochettes     RMG
                                               :

CD
                                                 (DVD 

                      Wi-Fi    

هنا كّل واحد له مكانه

https://mediatheque.saint-fons.fr/

المكتبة إىل  أذهب 

أدخْل مساحة المشتركين باسمك األّول واسم

العائلة وتاريخ ميالدك

 
لتراجع توفر الوثائق

لتمديد استعارات حجز وثائق

إلكتشاف موارد عبر االنترنت

لتراجع برنامج األنشطة

بالموقع أتّصل 

االنترنت

:

! تابعنا

!

BM_SaintFons



في الدور األّول في مكتبة          يوجد وثائق

 للفرنسية كلغة أجنبية
 

كتب لتعليم الفرنسية˛ كتب صوتية لإلستماع

إىل روايات وأفالم بلغات كثيرة وترجمات

مختلفة
 

يسمح لكم موقع                           الوصول 

إىل دروس غير محدودة ولكّل

المستويات 

األنشطة في  أشارك 

يجب أن تسجّل إلستعارة الوثائق وإستخدام

الكمبيوترات

التسجيل صالح لمّدة سنة في المكتبتين

: للتسجيل قّدم
بطاقة الهوية أو سجل عائلي

التصريح من األهل لألوالد تحت السّن القانوني

                    RMG

                : (Français Langue Étrangère) 

الفرنسية اللغة  أتعلّم 
 أسكن أو أشتغل في

 
 
 
 
 

أسجّل

 الحّد األقصى لكّل بطاقة تسجيل
كتب أو مجّالت                      أفالم  

لمّدة ثالثة أسابيع 

:                                                   
              3 + CD 10 +                         10

 

وثائقا أستعير 

 

 قصص˛ أغاني لألطفال وألعاب األصابع

من الوالدة ألربعة سنوات Tout-petit, tu lis ! 

قصص وموسيقى للمتعة واللعب

 بالكلمات والصور واالصوات

من 5 سنوات أو أكثر Méli-Mélodies

ورشة يوم األربعاء لالكتشاف والتبادل 

والتعارف

من 6 سنوات أو أكثر

 مساعدة عىل الواجبات المنزلية كّل يوم
األربعاء من الساعة الثانية إىل الساعة الخامسة

من 6 سنوات حّتى البكالوريا

 اكتشاف كنوز الموسيقى والسينما

من 6 سنوات أو أكثر

لقاءات حول مواضيع مختلفة

 لألوالد والعائالت

وأيضا : حفالت ولقاءات مع مؤلّفون ومعارض

 للكبار

L'atelier des curiosités

Aide aux devoirs

Muzimage

Des p'tits déjeuners

يمكن تمديد اإلستعارة لمّدة ثالثة أسابيع إضافية

(أو أسبوع واحد لو الوثيقة جديدة) إذا  لم تكن
الوثيقة متأخّرة

 يوجد صندوق إلعادة الوثائق أمام مكتبة
 والصندوق مفتوح عندما تكون المكتبة مغلقة

يمكن إعادة الوثائق في أّي مكتبة

 

.RMG

ToutApprendre

 حكايات للعائالت ترويها جمعية
Brèves de contes

 Semeurs de Contes

...

أسجّل

  Saint-Fons

                            5 €
                       18   15

                            8 €

أسكن وأشتغل خارج من

المدينة

 
مجاني لألوالد تحت 15 سنة

 
مجاني للمعلّمين وطّالب

 مدرسة الموسيقى
 
  للطّالب ولألوالد بين   

 
 
 

 من عمرهم˛
 

و

للباحثين عن عمل     

ولمستفيدين من الحّد

األدنى من اإلعانات

اإلجتماعية

 
 للكبار    

مجاني

 


